ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
«LACONIA SUMMER BASKETOUR 2017»
Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π

Ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Επιδαύρου Λιμηρά (Α.Π.Ο.Ε.Λ.), το Νομικό Πρόσωπο του
Δήμου Μονεμβασιάς και η Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π. υπό την αιγίδα της Π.Ε. Πελοποννήσου προκηρύσσουν
τη διοργάνωση του καλοκαιρινού τουρνουά καλαθοσφαίρισης (5on5 και 3on3) με την επωνυμία
«LACONIA SUMMER ΒΑSKETOUR 2017», το οποίο θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κάτωθι όρους:

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΚΛΗΡΩΣΗ
1.1 Το τουρνουά θα διεξαχθεί την περίοδο 05 – 12 Αυγούστου 2017 στο Δημοτικό Κλειστό
Γυμναστήριο Μολάων και στο Γήπεδο ΓΕΛ Μολάων, στους Μολάους Λακωνίας.
1.2 Η κλήρωση του τουρνουά θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017 και ώρα 18:45 σε αίθουσα
του Δημαρχείου Μονεμβασιάς.
1.3 Στην κλήρωση των ομίλων οι περσινοί συμμετέχοντες στο Final Four της περσινής διοργάνωσης
θα τεθούν επικεφαλής των τεσσάρων ομίλων χωρίς κλήρωση. Οι υπόλοιπες θέσεις στους ομίλους
θα συμπληρωθούν μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
2.1 Το τουρνουά περιλαμβάνει πρωτάθλημα πέντε εναντίον πέντε, εφεξής «5on5» στην κατηγορία
Over 18 και θα πραγματοποιηθεί απο 7 έως 12 Αυγούστου.
2.2 Το τουρνουά περιλαμβάνει πρωτάθλημα τριών εναντίον τριών, εφεξής «3on3», στις κατηγορίες
Under 16, Over 16 και Γυναικείο και θα πραγματοποιηθεί 5 και 6 Αυγούστου.
2.3 Θα διεξαχθούν διαγωνισμοί: Τριπόντων, Καρφωμάτων και Πρώτου Σκόρερ και Πολυτιμότερου
Παίχτη (MVP) στο πρωτάθλημα 5on5.
2.4 Στο τουρνουά 5on5 μπορούν να λάβουν μέρος και αθλητές από την κατηγορία Under 18.
2.5 Στο τουρνουά 3on3 στην κατηγορία U16 δεν μπορούν να λάβουν μέρος αθλητές κάτω των
δώδεκα (12) χρονών.
ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ
3.1 Πρωτάθλημα 5on5: Στο πρωτάθλημα 5on5 θα συμμετάσχουν το ανώτερο δώδεκα (12) ομάδες.
Η επιλογή των ομάδων θα γίνει αυστηρά με χρονική προτεραιότητα δήλωσης συμμετοχής. Το
σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α της παρούσας.
3.2 Πρωτάθλημα 3on3: Στα πρωταθλήματα 3on3 θα συμμετάσχουν το ανώτερο δεκαέξι (16) ομάδες
ανά κατηγορία. Η επιλογή των ομάδων θα γίνει αυστηρά με χρονική προτεραιότητα δήλωσης
συμμετοχής. Το σύστημα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων αυτών παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β

της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
4.1 Πρωτάθλημα 5on5:
α) Ο αγώνας θα διαρκεί τέσσερα (4) δεκάλεπτα. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι πιο πρόσφατοι
κανονισμοί και διατάξεις που εφαρμόζονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA).
β) Επαναπρογραμματισμός του αγώνα γίνεται μόνο στην περίπτωση που αναβληθεί λόγω
απόφασης της διοργανώτριας αρχής ή λόγω τεχνικού προβλήματος ή προβλήματος του γηπέδου.
γ) Η έναρξη του αγώνα δεν καθυστερεί περισσότερο από δέκα (10) λεπτά. Διαφορετικά η ομάδα που
φέρει την υπαιτιότητα αυτής της καθυστέρησης θα χάνει το παιχνίδι και θα επιβαρύνεται με
μηδενισμό.
δ) Αν μια ομάδα παρουσιαστεί με λιγότερο από πέντε (5) αθλητές, ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί αλλά
θα κατακυρωθεί υπέρ της αντίπαλης ομάδας.
4.2 Πρωταθλήματα 3on3:
α) Κάθε αγώνας κρίνεται στους δεκαέξι (16) πόντους. Η νικήτρια ομάδα θα είναι αυτή που θα
σημειώσει πρώτη δεκαέξι (16) πόντους ανεξαρτήτως του πόσους πόντους έχει σημειώσει η
αντίπαλη ομάδα.
β) Στην περίπτωση που έχουν περάσει δέκα (10) λεπτά χωρίς κάποια ομάδα να έχει σημειώσει
δεκαέξι (16) πόντους, τότε ο αγώνας διακόπτεται με τη λήξη της τρέχουσας κατοχής και νικήτρια
αναδεικνύεται η ομάδα που προηγείται.
γ) Αναλυτικά οι κανονισμοί των πρωταθλημάτων 3on3 παρουσιάζονται στο Παράρτημα Δ της
παρούσας.
4.3 Διαγωνισμός Τριπόντων:
α) Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει δύο (2) αθλητές για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό
Τριπόντων.
β) Ο κάθε αθλητής θα έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει δέκα (10) τρίποντα εντός τριάντα (30)
δευτερολέπτων.
γ) Στον Τελικό θα προκριθούν οι τέσσερις (4) αθλητές με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας οι αθλητές που θα ισοβαθμούν, θα επαναλαμβάνουν τη διαδικασία μέχρι να
προκύψουν οι τέσσερις (4) πρώτοι.
δ) Στον Τελικό οι αθλητές θα έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν είκοσι (20) τρίποντα σε ένα (1)
λεπτό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην πρώτη θέση οι αθλητές που ισοβαθμούν θα επαναλαμβάνουν
τη διαδικασία μέχρι να προκύψει ο τελικός νικητής.
4.4 Διαγωνισμός Καρφωμάτων:
α) Ο διαγωνισμός καρφωμάτων θα έχει απευθείας Τελικό στον οποίο θα συμμετάσχουν οι έξι (6)
πρώτοι αθλητές που θα δηλώσουν συμμετοχή.
β) Κάθε αθλητής θα έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει δύο (2) καρφώματα εντός ενενήντα (90)
δευτερολέπτων.
γ) Τα καρφώματα θα βαθμολογηθούν από πέντε (5) κριτές με άριστη βαθμολογία το πενήντα (50)
για το κάθε ένα. Οι δύο καλύτερες συνολικές βαθμολογίες θα διαγωνιστούν ξανά με τους ίδιους
όρους για να προκύψει ο τελικός νικητής.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1 Οι ομάδες οι οποίες θα θέλουν να μετάσχουν στο τουρνουά πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το
ενδιαφέρον τους, δηλώνοντας παράλληλα την λίστα των αθλητών της ομάδας, είτε στο
info@amistat.gr, είτε συμπληρώνοντας τις φόρμες εγγραφής στο www.basketours.com, είτε
αυτοπροσώπως στους διοργανωτές στα τηλέφωνα επικοινωνίας (βλ. Άρθρο 14) σε κάθε περίπτωση,
έως και το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017 και ώρα 18:45.
5.2 Για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδευτεί με την καταβολή παράβολου
συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
6.1 Γενικοί όροι (5on5 και 3on3)
α) Στο τουρνουά δύναται να συμμετάσχουν και αθλητικά σωματεία (αναγνωρισμένα από τη Γ.Γ.Α.)
αλλά και ανεξάρτητες ομάδες.
β) ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ: Κάθε ομάδα πρέπει να έχει από ένα σετ εμφάνισης μπάσκετ (μπλούζα,
σορτσάκι), κατά προτίμηση διπλής όψεως (Σκούρο και Ανοιχτό χρώμα). Η ποιότητα, το σχέδιο, τα
χρώματα και η αρίθμηση των εμφανίσεων πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο της FIBA (ελεύθερη
αρίθμηση εμφανίσεων από 0 – 99). Κάθε ομάδα μπορεί να φέρει στην εμφάνιση της το σήμα της, το
λογότυπο του χορηγού της, εάν υπάρχει, καθώς και το όνομα του κάθε αθλητή. Σε περίπτωση που
μια ομάδα δεν έχει εμφάνιση, η διοργάνωση θα παρέχει εμφανίσεις διαφορετικών χρωμάτων. Τις
εμφανίσεις αυτές τις χρεώνεται η κάθε ομάδα και οφείλει να τις επιστρέψει μετά το πέρας του
αγώνα. Αν χαθούν/δεν επιστραφούν η ομάδα οφείλει να καταβάλει στους διοργανωτές το ποσό των
τριάντα ευρώ (30 €) ανά εμφάνιση ως αποζημίωση για την απώλεια.
γ) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: Δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή στο δυναμικό της ομάδας μετά την
αρχική δήλωση παιχτών κατά τη δήλωση συμμετοχής της ομάδας.
6.2 Αριθμός Παιχτών Πρωτάθλημα 5on5: Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει το ελάχιστο δέκα
(10) παίχτες και το μέγιστο μέχρι δεκαπέντε (15), με την δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα.
6.3 Αριθμός Παιχτών Πρωταθλήματα 3on3: Κάθε ομάδα δικαιούται να δηλώσει το ελάχιστο τρείς
(3) παίχτες και το μέγιστο τέσσερις (4), με την δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΗ
7.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε το επιθυμεί ανεξαρτήτως αν είναι εν-ενεργεία
αθλητής ή όχι.
7.2 Για κάθε αθλητή ο οποίος επιθυμεί την συμμετοχή του στο τουρνουά θα πρέπει να αναφέρεται
το όνομα του στη λίστα της ομάδας και να προσκομίζεται μαζί με αυτή φωτοαντίγραφο και των δύο
(2) όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας (αν έχει εκδοθεί).

7.3 Κάθε αθλητής για να συμμετάσχει στο τουρνουά θα πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση
όπου θα αναλαμβάνει την προσωπική του ευθύνη, θα αναφέρει ρητώς ότι έχει υποβληθεί σε όλες
τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που πιστοποιούν ότι είναι υγιής και μπορεί να αθληθεί και θα
αναγνωρίζει το ανεύθυνο της διοργανωτικής επιτροπής για τον οποιασδήποτε φύσεως τραυματισμό
του. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων αθλητών την υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υπογράψει ο
γονέας ή κηδεμόνας τους.
7.4 Η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα σε
μεμονωμένους παίχτες αλλά και ομάδες κατά το δοκούν.
ΑΡΘΡΟ 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
8.1 Το παράβολο συμμετοχής για το Πρωτάθλημα 5on5 ορίζεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10 €) ανά
παίχτη. Ισχύουν οι όροι της παραγράφου 6.2 (βλ. ανωτέρω).
8.2 Το παράβολο συμμετοχής για τα Πρωταθλήματα 3on3 στις κατηγορίες U16 και Ο16 ορίζεται στο
ποσό των δέκα ευρώ (10 €) ανά παίχτη. Ισχύουν οι όροι της παραγράφου 6.3 (βλ. ανωτέρω). Στην
κατηγορία U16 η συμμετοχή σε παδιά δώδεκα (12) και δεκατριών (13) χρονών είναι ΔΩΡΕΑΝ.
8.3 Τα παράβολα συμμετοχής του παρόντος άρθρου θα πρέπει να καταβληθούν στην διοργανώτρια
επιτροπή αυτοπροσώπως μέχρι και την κλήρωση των πρωταθλημάτων, ήτοι το Σάββατο 15 Ιουλίου
2017 και ώρα 18:45 για την συμμετοχή των ομάδων στο Πρωτάθλημα 5οn5 και μέχρι πριν την
έναρξη του πρώτου αγώνα το Σάββατο 5 Αυγούστου για το Πρωτάθλημα 3on3.
ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
9.1 Η διοργανώτρια αρχή θα εξασφαλίσει την παρουσία δύο επίσημων διαιτητών στους Ημιτελικούς
και τους Τελικούς (Μεγάλο και Μικρό) του Πρωταθλήματος 5on5. Σε περίπτωση που κάποιες
ομάδες ζητήσουν την παρουσία επίσημου διαιτητή και σε κάποιον αγώνα της φάσης των ομίλων, η
διοργανώτρια αρχή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εκπληρώσει αυτή τους την
επιθυμία. Το κόστος όμως για την παρουσία επίσημου διαιτητή στη φάση των ομίλων θα βαρύνει
τις ομάδες που τον ζήτησαν.
9.2 Στη φάση των ομίλων του Πρωταθλήματος 5on5 αλλά και σε ολόκληρο το Πρωτάθλημα του 3on3
(και στις δύο κατηγορίες), τη διαιτησία θα αναλάβει η διοργανώτρια αρχή.

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
10.1 Η διοργανώτρια αρχή θα παρέχει μπάλες στις ομάδες για το ζέσταμα αλλά και για τη διεξαγωγή
του αγώνα.
10.2 Οι ομάδες θα έχουν δικαίωμα χρήσης των αποδυτηρίων του γηπέδου που θα φιλοξενήσει το
τουρνουά.

10.3 Η διοργανώτρια αρχή θα παρέχει μπουκαλάκια νερού σε κάθε αθλητή σε όλους τους αγώνες
του τουρνουά.
10.4 Πλήρης δημοσιογραφική και φωτογραφική κάλυψη στο site www.basketours.com με
αφιερώματα, σχολιασμούς αγώνων, στατιστικά και βαθμολογία.
10.5 Σελίδες σε social media (Facebook, Instagram, YouTube) με συνεχείς δημοσιεύσεις για την
ενημέρωση των συμμετεχόντων και την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο από τους αγώνες.
ΑΡΘΡΟ 11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
11.1 Το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ της
παρούσας.
11.2 Η διοργανώτρια αρχή θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός
αγωνιστικού προγράμματος που τα εξυπηρετεί τις επαγγελματικές ή άλλες υποχρεώσεις των
συμμετεχόντων.
11.3 Η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος. Για κάθε αλλαγή
θα ενημερώνονται εγκαίρως όλοι οι συμμετέχοντες.
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΑΘΛΑ
12.1 Στους τρείς πρώτους νικητές των πρωταθλημάτων 5on5 και 3on3 θα απονεμηθούν μετάλλια.
12.2 Στους πρώτους νικητές των πρωταθλημάτων 5on5 και 3on3 θα απονεμηθούν κύπελλα.
12.3 Στους νικητές των διαγωνισμών τριπόντων και καρφωμάτων, στον πρώτο σκόρερ και στον
πολυτιμότερο παίχτη του τουρνουά (MVP) θα απονεμηθούν τρόπαια.
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές δεν θα γίνονται δεκτές. Πρόκειται για ένα τουρνουά γιορτή τόσο για τους
συμμετέχοντες, όσο και για την τοπική κοινωνία και από μόνος του ο σκοπός αυτός δεν θεμελιώνει
λόγους ενστάσεως ή προσφυγής.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Ο εκπρόσωπος/αρχηγός κάθε ομάδας, και μόνο αυτός, υποχρεούται να επικοινωνεί με τον
υπεύθυνο της διοργάνωσης για κάθε θέμα που απασχολεί την ομάδα του αλλά και να μεταφέρει
όλες τις ανακοινώσεις της διοργανώτριας αρχής στους συναθλητές του.

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Το τουρνουά καλαθοσφαίρισης «LACONIA SUMMER BASKETOUR» έχει σαφή κοινωνικό
προσανατολισμό και για το λόγο αυτό θα προσφέρει μέρος των εσόδων στο σύλλογο γονιών
παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες «ΦΛΟΓΑ».
ΑΡΘΡΟ 16. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
15.1 Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεώργιος Ψιακής (τηλ. 6943 75 80 06)
15.2 Ε-mail Επικοινωνίας: info@amistat.gr
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Α' ΟΜΙΛΟΣ
Α1
Α2
Α3
Α4

Β' ΟΜΙΛΟΣ
Β1
Β2
Β3
B4

Γ' ΟΜΙΛΟΣ
Γ1
Γ2
Γ3
Γ4

Δ' ΟΜΙΛΟΣ
Δ1
Δ2
Δ3
Δ4

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
05 - 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

05-06/08

05-06/08

05-06/08

05-06/08

Α1

Β2

Β1

Α2

Γ1

Δ2

Δ1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
05 και 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

05/08

05/08

ΝΙΚΗΤΗΣ Α - ΝΙΚΗΤΗΣ Β

ΝΙΚΗΤΗΣ Γ - ΝΙΚΗΤΗΣ Δ

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
05-06/08

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Α - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Β

ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
05-06/08

ΝΙΚΗΤΗΣ Α - ΝΙΚΗΤΗΣ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
LACONIA SUMMER BASKETOUR 2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Γ2

ΗΜΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ
07/08

ΤΡΙΤΗ 08/08

ΤΕΤΑΡΤΗ
09/08

ΠΕΜΠΤΗ
10/08

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11/08

ΣΑΒΒΑΤΟ
12/08

ΩΡΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

17:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00

5on5
5on5
5on5

Α' ΟΜΙΛΟΣ
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Γ' ΟΜΙΛΟΣ

Α1 vs A2
Β1 vs Β2
Γ1 vs Γ2

17:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00

5on5
5on5
5on5

Γ' ΟΜΙΛΟΣ
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
Α' ΟΜΙΛΟΣ

Γ1 vs Γ3
Δ1 vs Δ3
Α2 vs Α3

17:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00

5on5
5on5
5on5

Δ' ΟΜΙΛΟΣ
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Β' ΟΜΙΛΟΣ

Δ1 vs Δ2
Α1 vs Α3
Β1 vs Β3

17:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00

5on5
5on5
5on5

Β' ΟΜΙΛΟΣ
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
Δ' ΟΜΙΛΟΣ

Β2 vs Β3
Γ2 vs Γ3
Δ2 vs Δ3

17:00 - 18:40
18:40 - 19:00
19:00 - 21:00

5on5

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ Α

Α1 vs Β1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ

5on5

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ Β

Γ1 vs Δ1

18:00 - 20:00

5on5

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΗΜΙΧΡΟΝΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

20:00 - 22:00

5on5

ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΗΜΙΧΡΟΝΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Α - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Β

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΝΙΚΗΤΗΣ Α - ΝΙΚΗΤΗΣ Β
ΤΕΛΙΚΟΣ

22:00

ΑΠΟΝΟΜΕΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

